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Talan um stuldur
av grovasta slag
-Kanningar sum tær, ið Acadian Seracher hevur gjørt íføroyskum sjóøki, kunnu
koma at kosta føroyska samfelagnum stórar uppfueddir. Tær kunnu gera, at onnur
stór seismisk feløg, sum hava víst føroyskum øki ans, nú eru minni áhugafl, tí ein av
teirra kappingarneytum longu hevur stolið týðandi upplýsingar. Harx ið minkar
virðið av eini kanning, sum føroyingar vilja hava aðrar at fara í gongd við, munandi. Eingin ivi er um, at skipið var innan fyri markið, og at talan tí er um ídnaðarnjósning. Hetta skrivar Sverre Dan Joensen, oljuserfrøðingur úr Bahrain.
Tíðindahlaðið Sosialurin hevur heitt á Sverra um at gera viðmerkingar til hendingina fríggjadagin, tá Hvidhjørnen kom fram á eitt útlendskt rannsóknarskip, sum
ólógliga gjørdi kanningar á føroyskum øki.
l-ørdag đen 28. augusl págreb det ilanske inspek
uonsskib »Hvidbjømen«
det amenkanske seismiske
skib »Acadia Searvher- i
íorbindelse med udførelsc
af seismiske málingcr indcn
for den færosk 2(X) sømilc
tiskengnense, pð posiuiv
nen 60 gr 22 min nord og 6
gr 48 min. vest. Samudig
var den ogsá indcn for det
omrádc der i.h. ul bekendt
gørelse i -Statsudcndc- den
7. maj
er erklærct for
»dansk (nu færøsk) høj
hedsrct ovcr den konunen
taie sokkel*, uiden for hvilkct, der kræves »bcvilling
til uđforskning og udnyuei
se af nauirforekomsterD.v.s. »Acadian Searcher« har klart og tvdeligt
forbrudtsig mod internationalt anerkendte aftaler.
»Arcadian Searchcr- er
delvis ejet af firmaet »Sea
cor Nianne-. Louisiana.
USA og dclvis af »Digicon
Gcophysical«, Huston Te
xas.USA.
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Da der er tale om et hy- at udføre seismiske underper-nxxleme
»seismLsk søgetscr i dettc omrádc pá
skib«, kan del ovcrhovedet
-spckuLauv basis«, og at
tkke have vxrei i tvivl om i denne ulladclse var grxlhvilkenposiuon.det harbekendt og underskre vet af de
fundet sig, da dct blcv op- rclevantc engclske myndigheder
bragt
At skibet havde de engelHvis el scismisk skib ikkc
ske myndigheders ultadcl
ved htælp af sit satelit-sty
rede navigations-system. sc lilet -spekulali vi seimisk
og Decca-system, kan be
survcy* vil sige, at dc enrcgne sin cgcn posiuon in- gelskc myndighcder giver
den for fámeter.cr den ucg- fumaet,
ellcr det tirma
net ul at indsamle data pá som tilladclsen cr udsiedt u l
ábcnt hav, dcr skal ijcnc ul - kov til uden betaltng at
bestemmclse af prøvebo- sindsamlc sá mangc dala,
nnger. Der er med andre dc har lyst ul, med det torord ikke nogen gyldig mál, al de kan »stykke cn
undskyldning for ikke at pakke sammcn«. der giver
vide. hvor det hefandt sig. sá mangc oplvsningcr om
omrádcl, at det kan sa*lge
Spørgsmálct er sá »kvt>r
for btfandi det sig pá denne »pakkcn« til olie-sclskaber,
position. og hvorfo' utifer
der evt er íniercsscredc i at
te den •svstemauske sets- bydc pá tremudigc »cxplormske máhnger* pá dette tauon-konsessioner«
for
sted«
det págældcndc omráde
Normalt pálideltge kilder
Vcd et »spekulativt suroplyser. at den var t gang vey« tagerdet seismiske lir
rned et »spckulaUvt seis- ma helc rísikoen, for at der
misk survey« vest for Shct
er tilstrækkelig intcressc
land og at den havde en ved ohcfirmacmc. ul at
skriftlig arbejdsinstruks u! salgsindtægcme kan dække

grpenser
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gørende íorđet totale færøs
kc omráde« máske reducerc
noglcafoliefirmaeme, ínte
Denne nstko formtnd- rcssc for at indkøbc seismiske oplysninger fra den »rcskes væscntligt, hvis dct
sterende* del af det færøske
seisnuske firma kan »levcrc
omráde, og derved reduccre
de seismiske máleresultater
antallc af potientellc oliefra dc tilstpdende omráđcr,
udforsknings firmaer for
ídet oliefirmaemc dcrved
den fænøske undergmnd.
fár et mcget bedre hclhcds
Det er med andrc ord talc
billede af omrádet, sá dc
ikkc behøver at »enterpolc- oin et groft tyven af tnfor
rc grænseomrádemc«, men mauoner tra Færøeme
kcndcr de -virkelige for- (lndustríspionage).
Det uheldige og farlige er
ho!d«. Yderiigere fár olicfirmacme et matenalc, der unidlertid. at medens »Acadian Searchcrh og andrc
dækkcr et megct større om
ráde. hviMTtx de er villigc til aetsmiske fanøjers *uatonat betale mcrc for »den pá- serede industnspionage*
kun kan gi ve de págarldende
gældendc pakkeseismiske firmaer cn »lillc*
Til gengæld vil de págæi
ckstraindtægi. løber Færødende olic-firmacr íkkc va
re mtercsserct i at købe »de cme en meget stor risiko
sammc oplysninger« fra et for, at fimiacr, der i foráret
scimisk firma, der pá et se
var íntcresscrct t at udtørv
»spckulativt survcy pá den
nere Udspunkt tra de færos
ke myndighcder fár iilladcl
færøskc konunentali sokse u Iet »spckulau vt survey >■ kel«. irækkcr sig úlbage.
i det lærøske undcrgrunds fordi andre »uaumserede«
omráde.
seismiskc firmer allcrede
Ydertigere kan den første har stjálct og vidercsolgt sá
mange oplysnmger, at der
pakkc, der ikke er »fyldest
ikkc merc er nogen kommerciel baggrund lor et
UNDERGRUND
»spckuiauvi
survcy*.
D.v.s. Færøcmc má selv bc
tale for dctscismiskc survcy
tor største parten ai dct tærøske omr&de. Mcdens rc
sicn af oplysningcmc er F:ærøcme máske hcnvist til at
»køhc underhánden- lra de
setsmiske finoaer, der
opnndelig har stiálet oplysmnger fra Færøemc*. bat
det trods alt vil være billigerc lor Færøeme end at betale
for et helt nyt seisrmsk survey
BUx for at give et inđtryk
af, hvad der stár pá spil, kan
jeg oplyse om at ct »seismisk detail survey* af hele
det færøske omráde »med
lilhørende analyser* vil
koste í større lse sordenen
1/2 til 2 milliardcrkroner, sá
det er ikke smápenge, der er
tale om, hvis »indusui-spionagen* forhindrer et »spekulativt survey«.
udgifteme i forbindclse
mcd indsamlingcn af oply sningeme«.

Hvad er et
-spekulatlvt surveyVisse store »vclkvalifLscredc seismiske fimiaer- kan
arrangere »seismiske undersøgelser af heie dct fæ
røske omrádc* uden at Fæ
røeme skal bciale nogen
form for »cash« Færøcmc
vil cndda løbcnde moiage ci
vist procentvis beU»b af
salgsprovcnuct, efterhán
den som det seismiske firma
tár solgt de mdsamledt
oplysninger ul dct lorskclii
ge ohe-ftrmaer
Den eneste betingeLsr
for en sádan - nopay• setsmisk-aftaie. er at det págældende firma fár •er
exklusiv aftale om eneret
ten til indsamiing og salg
af seimLske d ata for hele
det færøske omráde*.
Det má da kaldcs »en god
helheds-løsmng«
Der er med andre ord sio
rc pengc involveret i kun at
udstede »een og kun een
seismisk ttiladeise«.
S t r a f f e forarvs ta itn ín g e r og
u d s te d e ls e a f
tllla d e ls e r
I h. ul min memng er det
ikke tilstrækkcligt, Hot at
udvLsc de semuske skibe,
der operer inden tor det fæ
røskc omrádc ick-i de sanđsynligvis allercdc har behandletalle de ulovligt indsamledc »tyvekoster«, og
gcmtdem væk.klartil videresalg, derfor bør skibet og
det seismiske udstyr beslaglægges, - í det mindste
tndul alle forhold er blevet
grundigi undersøgt og verificeret - og denne procedure bør bevist tage meget
lang tid, yderiigere bør en
seismiske-specialist tilkaldes, for at »sleue« de ulovligt índsamlede dala. Skibet
bør ikke forlade havnen før
der har værct en »poliusag*
- eller retssag«. Altsammen
megct udskræ vcnde.
Nár det seismiske skib er
klar over, at det vil koste en
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tiuLvte •upnxlukuv liggc
Ud«, vil dct hclt aulømausk
•kølne inicrcvscn fur gcnia
gelscs forsøg*
Dcn junđiskc haggrund
for de ovenfor •forcsldcdc
íorsinkclses manøvrc- hor
naiurligvts undcrsøges noje
i samarbejdc med hl a Ama
Olafsson, kulhrinte-udvalget, det danske myndighc
der, landsstyret og launget.
sáledes, at dct jundiskc
grundlag er lOCWfc korrekt,
og sáledes, at •Hvidbjornen« og andre auionieier
nøjagug ved, hvad de skal
gøre og hvilke jundiskc beføjelser dc har, nacstc gang
dc kommer ud for et seismisk skib pá farrøsk grund

Hvem skal uđstcdc
lllladelserne I le
forskelllge typer
emráder
I denne forbindelse kunne
det máske vzrc godt at fá
sláet helt fást. hvem og hvor
mange partcr, der er nodvendige for at en seismisk
ulladeLse skal værc gyldig
mden for de forskellige omráder angivet pá vedlagte
kort over Færøemes undcrgrund:
Hvem skal give ulladelsc
ul seismiske undersøgclser
i følgende former for omráder
1: »No mans watcr« cr det
A: Færøeme
B: England
C: Begge
II: Det »fælles« omráde:
(komdoreni
(A&B):
A: Báde Færøeme og England
B: Har beggc lande »vetorct«
C: Island og/eller Irland
har de mdsigclses ret
III: Svd for •korridorcn«
•A3«:
A: Færøeme
B Irland
Dette er spørgsmál som
sikkert bedsi kan besvares
af Áma Olafsson

Kontlnuerllg
Inspektion
De var utrolig heldigt, at
•Acadian Seacher- planlagte mánedlange seisnuske »uautonserede seLsmiske survey« blev afsløret af
»Hvidbjømen«.
Men sá vidt jeg har forstáct, skete afslønngcn >ed ct
♦svmeheld* og det var ikke
udslagen af en »fælde udlagt med militær prcssisi
on«.
Nu er spørgsmálet hvor
mange ulfælde af »uautonserede seismiske industnspionager« har der været i løbet af de sidste fire máneder, hvor der har ligget 3-5
seismiske skibe i farvandcne mndt Færøeme?
Var det det første forsøg
eller var det forsøg nr. 200?
Ingen vil sandsynlig kunne
rsesvare dette spørgsmál.
For ingen har sandsv nligvis

t dc íorløbnc 4 máncdcr løn
Ulsyn mcd dissc skibes cvt
ovcrskndclseraf dcn færøs
ke fiskeri- og undcrgmnd
grænsctmic.
I en arukcl i »Sostalurin«
d. 5. maj 93 advarcdc jcg
imod •uaulonserede sris
mLske undersøgelser i det
færøske omrádc- og opfor
drede til at man fra nu af íørte konstant kontrol mcd. at
de págældcnde seismiskc
skibe ikke »forvildcde sig«
ind pá færøsk omráde. og
foretøg uautonsercde seismLskc málingcr. da dettc
kunne fá alvorlige økonomiske følger for Færøemc
I et mterview i »Sosialunn« dcn 8. maj 1993 giver
chefgeoiog Stefan Hultbcrg udtryk for, at min opfordrmg Ul de færøskc
myndighcdcr og fartøjer Ul
at holde øjc med, at de trc
udenlandske seismiskc ski
be. der for uden befinder sig
umiđdclban udcn for dcn
• færøskc fisken-grænse*
ikke udfører »uautonsercde
málinger* pá det færøskc
omrádc. er total »spild af
tid«.
I mit svar i Sosialunn d.
27. maj 93 svaredc jeg:
•Baggmndcn ftx dcnnc forskel i vorc opfattelser cr, at
et langt liv inden for intcr
nauonall arbejde, har læn
mig. at »blmd ul!id« ikkeer
en god »managcsmcni
sul«.og at »sund skcpsis- i
alminđelighcd er nødvendig for at forebygge »ubehageligheder*.
For mig er muligheden
for udstedclscn af »en e*klusiv-aftale om seismiske-málinger«, en sa betydningsfuld mulighed.
for en hurúg, sikker og
økonomisk slart pá udnyttelsen af Færøernes undergrund, at jeg ikke mener man kan tillade sig
den luksus. at tage nogen
form for chancer. (Citat
slut).
Gársdagens episode mcd
•Hvidbjømen- har vist. al
min »sundc skepsis- ikkc
var »grebet ud af luftcn*.
Advanei
Jeg synes det er hdt uhcldigt, at der má sidden cn
mand næsten nede vcd
ækvator og forudsige dcn
potcnucllc fareforindustri
spionage fra udcnlandske
»seismiskc-skibe« i de færøskc farvande ca. 7000 km
mod nord.
Sel v om jeg for firc máncder siden •rábte.gevall* og
• pápeget faren«, sami opfordrct ul at ladc fládestauonens skibe og fiyvcrc
holde udkig med disse skibe, s d er lørdagens afslø-

ringafde ulovlige seismiske akúviteler sket ved -et
rent lykke-trcefm, fordrsaget af at - Hvidhjørnen•
tUfteldigt kommer tU at
krydse det seismiske skibs
arbejdslinie.
Derved opdager Hvidbiømen •úlfceldigt* at

SiOa 7

amenkansk ieismisk skU>
ligger og •malker den fcerøske undrrgritnjfor stralegiske oplysmnger«
I vorcs modcmc ud mcd
• mlelligcnl computers- og
»Star-war« udst>T. kan dct
ikkc værc den storc vidcnskab i frcdsud at holdc øjc
mcd om firc smá hádc kom
mer indcn for det færøskr
omrádc. og om dc cvt udfø
rcr seismLskc undersøgrl
ser.
Hvis man ikkc kan klarc
cn sá simpcl opgavc t fred
sud. tør man slet ikkc tænkc
pá. hvadder ville skc med ct
brvoguungsskib i krigsud
200 sømil er jo inden for al
mindelig •misil rækkevid

jJcFortsat god jagt.
Mcd vcnlig htlsen
Bahrain, 30.8.1993
Svrrrc Dan Jornsrn

Um nóg stónjr áhugi er, skipar STH fyri skeiði í
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Sketðnr BT93037.SKR
14skulatimar
Friggjadag 17. september 1993 W 19 00 - 22.15
Leygardag 18. september 1993 W. 14 00-22.15

Stað:

Foroya Handilsskuli i Torshavn.

Kostnadur:

Kr. 1.200,- fyn hvonn. Iroknað tJltar og mat.

Eitt w ir ln yvir tey
seismisku skipim 'um
eru i heiminum i dag
1' n d ir s tr ik a fl
er
.4, adian Sear. he' •um
sar á føeovskum ø tu og
siAam tes hcefli skipim
sum gera kanningar
fyri BP í sama øki
nevmhga Pacafic og
Sordic Etpiorer Har
umframt er P a tru k
Haccari. eistni vih i
y v ir lm n u m
lla n n
gjørdi kanmngar fyrt
loial undir Eørosum i

fm

Sketðleiðan verður Oddbjorg Hojgaard..
Vattan um sketðluttoku verður grvm eftir loktð sketð.
Nagreiniligar upplysingar um endamal og nmhald og timeldingarbiað
faast a Foroya Handilsskula
Setnasta freist at boða fra luttoku er tysdagin 7. september 1993

SKEIÐTÆNASTA
HANDILSSKÚLANS
STH*Eftir- og víðanútbúgving
á Foroya Harxttsskúla
Postsmoga 177, Martmagilsvegur 77,
1 1 0 T ó rs h a v n , Tlf, 1 7 1 7 7 , F a x 1 3 3 7 4
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K vin n u h ú sið
Rðbgevingln bjá Kvlnnuhúsinum er opin hvonn
hosdag frá kl. 19.00-21.00, Inngongd hjá KFUM.
Oman PisuvarBa 2, ella á tlf. 17200.
KvlnnuhUsiB er oplO gerandlsdagar frá kl.
14.30-16.30. Teiefonln, 17200. svarar hvonn dag
frá kl. 14.30-7.00 á morgnl.

E lia sk irk ja n ,

V esterbroto rv 49

Moil or hvort leygarkvold kl. 19.00.
Bussam ir 6 ,1 6 , 28 og 41 staBga nørindis.
Nærri faest at vfta á tlf. 031-242268 oiia 031578999.

